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My Loft in

Budapest

Általános leírások
Család és kutyabarát közösségi iroda a város szívében

Lokáció bemutatása
Az iroda Budapest szívében a 6. kerületi Dessewffy utcában található. A
környéken nemcsak éjszaka élénk az élet, hanem napközben is a
pezsgés színtere. Több említésre méltó vállalkozás székhelye is itt
található, mint például a Prezi HQ is. Ha inspiráló vállalkozói közeget
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Iroda bérleti díj (m  / hó)

Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó iroda :

140 m
Minimum kiadó iroda: 20 m
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1066 Budapest, Dessewffy utca 5

Iroda bérleti díj (munkaállomás/ hó)

150 €/munkaállomás/hó
+ Áfa

Szabad munkaállomások

10 munkaállomás

Tulajdonos

GWG
+36 30 455 7791

Üzenet küldése

Területi adatok
Irodaház kategóriája: Szolgáltatott / Coworking irodák
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keresel, itt biztosan megtalálod!
Az iroda a 3-as metróval könnyen megközelíthető vagy több buszjárat is
megáll a közelben.

Lokáció: Nyugati környéke, Deák tér környéke

Épület státusza: Átadott

Irodaterület összesen : 140 m

Kiadó iroda : 140 m

Bérelhető irodák : -
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Minimum kiadó iroda : 20 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 0%

2

Pénzügyi adatok
Iroda bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs 10 db 50 000 Ft
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Szolgáltatások

Technikai adatok
Technikai paraméterek

Nyílás zárók

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: A társaság többnyire igen színes:
ingatlanszektorban lévő cégektől a
különféle szabadúszókig,
válllakozókig mindenki megfordul az
irodában. Szeretünk új ötleteket
kapni egymástól, ha valami új
impluzusra van szükségünk.
Hozhatod a gyerkőcöt vagy
kutyusod is, mindenkit szeretettel
látunk!

Bár Üzletek Kávézó Menza
ATM Tömegközlekedési elérhetőség

Beléptető rendszer 4 csöves fan-coil Központi fűtés

Nyitható ablakok



Épület nyújtotta szolgáltatások

Lift

Felszerelt konyha

Hagyományos felvonó
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